
Załącznik 7 

do Protokołu Nr 211.2020.2021.SP  zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w dniu 28 sierpnia 2020r. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

Grupy 4 i 5-letnie 

Tok szkolny 2020/2021 

                    Oddziały Przedszkolne grupy:  Rumiani, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki. 

 7.00 – 8.00. Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub 

przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach 

łączonych). Zabawy dowolne według zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne i 

tematyczne rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy 

integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w 

zabawie.  Grupa Maki  7.00-7.30 przebywa w grupie Niezapominajki, grupa  Bratki 7.00-8.00 

przebywa w grupie Stokrotki. 

  8.00 – 8.30. Działania wspomagające rozwój dziecka - indywidualne wspomaganie i 

korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, ćwiczenia poranne. Czynności 

higieniczno-porządkowe. 

 8.30 – 9.00. Śniadanie. 

 9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z całą grupą, według programu z zakresu 

pojęć matematycznych, rozwoju mowy i myślenia, umuzykalnienia, zajęcia plastyczne, zabawy 

badawcze, tematyczne, ruchowe, aktywizujące, wycieczki. 

 10.00 – 10.30 Zabawy według zainteresowań dzieci – manipulacyjne, konstrukcyjne, przy 

stolikach i w kącikach tematycznych. 

 10.30- 11.30 Zabawy spontaniczne oraz organizowane przez nauczyciela na świeżym 

powietrzu, spacery, obserwacje przyrody. 

 11.30-12.30 Obiad. 

 12.30 – 13.00 Wyciszenie w atmosferze relaksacyjnej, bajkoterapia. 

 13.00 – 13.30 Zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat przewodni. 

 13.30 – 14.30 Zabawy swobodne w kącikach zabaw. 

 14.30 – 14.50 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi. 

 14.50 – 15.50 Zabawy ruchowe zorganizowane lub swobodne na świeżym powietrzu. 

 15.50 – 17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne. 

Praca indywidualna z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz z dziećmi zdolnymi, 

prowadzenie obserwacji pedagogicznych, zabawy spontaniczne w sali lub na powietrzu w 

zależności od panujących warunków atmosferycznych. 

 17.00, 17.30- 18.00 Dyżur w grupie Bratki –grupy łączone. 

 

 Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i 

potrzeb poszczególnych grup. 

 Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, 

doświadczenia ze śniegiem i lodem.  

 Zajęcia języka angielskiego i religii odbywają się zgodnie z ich harmonogramem. 

 

 


